
 

 

 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

 دانشکده علوم پایه

 89-88سال تحصیلی  نیمسال اول کارشناسی    89 برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: ریا ضیات و کاربردها  ورودی

 کد درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 امتحانیبرنامه  ساعات تشکیل کالس در ایام هفته

 ساعت تاریخ پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 1ریاضی عمومی 1
 

 11-11 13/11/1338    8-11 8-11  ساری زادهدکتر   57 4 1513171

1 
 مبانی علوم ریاضی

 
 7/1-7/3 13/11/1338    *7/3-7/7 7/3-7/7  دکتر حقیقی فر  57 3 1513111

3 
 فیزیک عمومی

 
 11-11 11/11/1338    *11-11  11-11 گروه فیزیک  57 3 1513114

4 
 ترکامپیو مبانی علوم

 
 7/1-7/3 17/11/1338    *7/3-7/7  7/3-7/7 رحیم بیگیآقای   57 3 1513117

7 
 1اندیشه اسالمی

 
         گروه معارف   1 3111118

 * متغیر می باشد.     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

 دانشکده علوم پایه

 89-88سال تحصیلی  نیمسال اول کارشناسی    89برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: ریا ضیات و کاربردها   ورودی 
 

 کد درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته

 ساعت تاریخ پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 21-21 14/11/1338    *11-11 11-11  فریدونی  دکتر  57 3 1513113 مبانی آنالیز ریاضی 1

1 
 مبانی ماتریس و

 خطی جبر
 7/1-7/3 18/11/1338    *8-11 8-11  دکتر خوش آهنگ  57 3 1513111

3 
 3ریاضی عمومی

 7/1-7/3 31/11/1338    7/1-7/3  7/1-7/3 خانی  57 4 1513174

 7/1-7/3 17/11/1338     *7/3-7/7 8-11 الماسیدکتر   57 3 1513113 مبانی احتمال 4

7 
 1تربیت بدنی

 
        تربیت بدنی گروه    

 

1 
فرهنگ وتمدن 

 و ایران اسالم
         گروه معارف   1 3111133

 * متغیر می باشد.

 



 

 

 

 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

 دانشکده علوم پایه
 89-88سال تحصیلی  نیمسال اول کارشناسی    89برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: ریا ضیات و کاربردها   ورودی 

 کد درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته

 ساعت تاریخ هپنج شنب چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 
 بهینه سازی خطی

 7/1-7/3 17/11/1338  7/1-7/3 *7/3-7/7    دکتر لطفی کار  57 3 1513111

1 
 1513115 آنالیز عددی

 7/1-7/3 18/11/1338  7/3-7/7 *7/3-7/7    دکتر لطفی کار  57 3

3 
 آنالیز ریاضی

1513118 3 57  
 سهامی دکتر

 11-8 11-8*    31/11/1338 7/3-7/1 

4 
 مبانی هندسه

1513111 3 57  
 دکتر مهدوی

   7/3-7/1* 11-11  11/11/1338 7/3-7/1 

7 
 زبان عمومی

3111113 3   
 گروه زبان

 7/3-7/1  7/3-7/1*   1/11/1338 11-11 

1 
 آیین زندگی

3111131 1   
 گروه معارف

        

 * متغیر می باشد.

 

 



 

 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

 دانشکده علوم پایه

 89-88سال تحصیلی  نیمسال اول کارشناسی    89برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: ریا ضیات و کاربردها   ورودی 
 

 کد درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 امتحانیبرنامه  ساعات تشکیل کالس در ایام هفته

 ساعت تاریخ هپنج شنب چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 
 روشهای آماری

 7/1-7/3 11/11/1338    7/1-7/3 *7/3-7/7  الماسیدکتر   57 3 1513171

1 
 مبانی سیستمهای دینامیکی

 
 7/1-7/3 14/11/1338    7/3-7/7 *7/3-7/7  دکتر شبیبی  57 3 1513117

 11-11 31/11/1338    11-11 *11-11  دکتر خانی  57 3 1513113 نظریه معادالت  دیفرانسیل عادی 3

 11-11 13/11/1338  *7/1-7/3 7/3-7/7    دکتر مهدوی  57 3 1513133 هندسه دیفرانسیل موضعی 4

7 
 توابع مختلط

 11-11 11/11/1338    *8-11 7/1-7/3  دکتر سهامی  57 3 1513113

5 
 دانش خانواده و جمعیت

         گروه معارف   1 3111131

8 
 انقالب اسالمی ایران

         گروه معارف   1 3111141

 


